
 
 : محافظة 

 ..……………………: الوحدة المحلیة/ مدیریة اإلسكان والمرافق 
 

 طلب استخراج شھادة بموقف العقار من التحسین 
 الذى طرأ بسبب أعمال المنفعة العامة 

 ………………………………………………/السید 
 تحیة طیبة وبعد 

 ………….………………………………………………………………………: مقدمھ لسیادتكم   

 /  /      بتاریخ     ……………:  الصادرة من ………………:  یة رقم عائل/ بطاقة شخصیة 

 .……………………………………………………………………………………: الرقم القومى 

 ...……………………………………………………………………………………:محل اإلقامة 

    الخ ……     ………وكیال عن المالك أو المالكین /   مالك :  بصفتى 

 :دة بموقف العقار من التحسین بسبب أعمال المنفعة العامة و اآلتى بیاناتھ أرجو التكرم بالموافقة على استخراج شھا

 ..      ………………………………………………:والكائن بشارع..………………………:رقم العقار

 .………………………………………………………………………) أرض / مبنى ( نوع العقار 

 : بیانات تستوفى فى حالة دخول العقار فى المناطق التى یطرأ علیھا تحسین 

 إنش           اء الط           رق والمی           ادین أو توس           یعھا ( العم           ل ال           ذى ترت           ب علی           ھ ح           دوث تحس           ینات عل           ى العق           ار  

وغیرھا م ن األعم ال األخ رى ذات المنفع ة     / إنشاء الكبارى والمزلقانات والممرات السفلیة أو تعدیلھا    / مشروعات المجارى   / أو تعدیلھا 

 ) .  العامة التى یصدر بھا قرار مجلس الوزراء 

 :    /     / خ بدء االنتفاع بھ أو بجزء منھ تاری
  .ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
  توقیع مقدم الطلب/                                                                 /    تحریرا فى

                                                    (                             )                          
 

 
 
 

 
 إیصــال

 
 …………………………………………………………………………الطلب المقدم من السید .  ………………………………………………ستلمت أنا 

ب ات الحص ول عل ى     مس توفیا كاف ة متطل   طلب استخراج شھادة بموقف العقار من التحسین الذى طرأ  بسبب أعمال المنفعة العام ة   بشأن  
 ) الرسوم -المستندات (الخدمة 

                                               توقیع الموظف المختص /    / بتاریخ      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم 
           (                           )/     /                                               التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة                   

 



 
 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 ف  ى ش  أن تبس  یط إج  راءات حص  ول الم  واطنین عل  ى الخ  دمات     ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م    

 بوح دات اإلدارة    بس بب أعم ال المنفع ة العام ة     ش ھادة بموق ف العق ار م ن التحس ین ال ذى ط رأ        طل ب اس تخراج    ومنھا خدمة  الجماھیریة
 -٢٠٠٧/ ٢٨/٦بتاريخ رد بھذا النموذج الص ادر  اولل وفقا تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة اإلسكان بالمحافظات ، / المحلیة  

 من تحدید للمستندات -لعمرانیة والمحافظات   اوالتنمیةاإلسكان والمرافق  ووزارة واإلدارةوالتنظیم المركزي الجھاز كثمره للتعاون بین 
و اإلعالن عن رأیھ ا  ف ى الطل ب المق دم     أواألوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ،      

 : مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى وأىللحصول علیھا ، 
 

 :األوراق المطلوبة المستندات و: أوال 
 )الخ . …الرقم القومى /العائلیة / البطاقة الشخصیة (المستند الدال على شخصیة مقدم الطلب  -
 توكی    ل رس    مى ع    ن المال    ك  أو الم    الكین   ( المس    تند المثب    ت لص    فة مق    دم الطل    ب ف    ى حال    ة تقدیم    ھ م    ن غی    ر المال    ك        -

 )الخ .. ……قرار وصایة     / 
 عقد ملكیة مسجل ویشمل أى عقد ناقل للملكیة أو عقد ابتدائى مشموال    ( قار المستند المثبت لملكیة الع -

      بصحة توقیع  أو العقد  المشمول بصحة ونفاذ ویأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصیص   
      الصادرة من الجھات المختصة وكذا الشھادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقاریة باسم المالك   

 وعقد القسمة والتجنیب المشھر أو كشف المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن ) كشف المشتمالت     (
 )    آلت إلیھم الملكیة بالمیراث

  مح         دد علیھ         ا الموق         ع تحدی         دا واض         حا ومختوم         ة   ١/٢٥٠٠ أو ١/٥٠٠خریط         ة مس         احیة بمقی         اس رس         م    -
 .    بخاتم المساحة   

 تخراج الشھادة اإلیصال الدال على  سداد رسم اس -
 .للعقارات داخل حدود منطقة التحسین فقط ) نقدا أو عینا ( ما یفید سداد مقابل التحسین  -

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 قرش جنیھ

 .   جنیھا واحدا مقابل نسخ الشھادة  ١      -
 

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 :ارة باستخراج شھادة  بموقف العقار من التحسین وفقا للتوقیتات التالیة تلتزم جھة اإلد

 ٠خالل ثالثة أیام  من تاریخ تقدیم الطلب إذا كان العقار خارج حدود منطقة التحسین  -
 ٠خالل عشرة أیام  من تاریخ تقدیم الطلب إذا كان العقار داخل حدود منطقة التحسین  -
 
 
 
 
 

لخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مب الغ إض افیة تح ت اى مس مى  یمكن ك االتص ال بإح دى         فى حالة عدم الحصول على ا     
 : الجھات التالیة 

 :  المحافظة               ت  
              ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


